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У нинішньому році докторську дисертацію захистив професор кафедри «Системи і процеси
управління» В. Б. Успенський. Валерій Борисович у своєму інтерв’ю газеті «Політехнік»
розповів, що робота «Високоточна система орієнтації і стабілізації маневреного космічного
апарату» – результат багаторічної праці, який було втілено при розробці системи управління
космічного апарату «Спектр», російської інтегрованої інерційно-супутникової навігаційної
системи НСІ – 2000MTG, у НДР, ДКР НВП «Хартрон-Аркос». Результати роботи також
знайшли відображення в авторському лекційному курсі «Навігація і навігаційні системи». В.
Б. Успенський автор більш як 80 наукових робіт, співавтор двох патентів України та двох
патентів РФ на винаходи.
«Основи тематики, за якою виконувалася дисертація, – створення високоточних систем
управління маневрених космічних апаратів, – були закладені моїм першим наставником і
Учителем, к. т. н.. доцентом Юрієм Афанасійовичем Фроловим, – говорить Валерій
Борисович. – Безцінний досвід я отримав, працюючи з науковим консультантом, одним із
видатних вчених нашого університету, д. т. н, професором кафедри «Системи процесів
управління» НТУ «ХПІ» Євгеном Григоровичем Голоскоковим. На жаль, цих людей уже
немає з нами. Світла їм пам’ять. Якщо говорити про захист дисертації, як про щабель
професійного зростання, то не можу не висловити глибокої поваги та щирої вдячності своїм
опонентам: д. т. н., професору А. С. Куліку, завідувачу кафедри систем управління
літальними апаратами Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»; д. т. н., старшому науковому співробітнику, завідувачу
відділу Міжнародного наукового-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН
України і МОНмолодьспорт України Д. В. Лебедєву (м. Київ); д. т. н., професору кафедри
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електроприводу та автоматизації промислових установок Запорізького національного
технічного університету Є. М. Потапенку. Також я щиро дякую за допомогу в підготовці
дисертації до захисту декану інженерно-фізичного факультету, професору Д. В.
Бреславському, Голові спеціалізованої вченої ради, професору П. О. Качанову та вченому
секретарю спеціалізованої вченої ради, к. т. н., професору І. Г. Лібергу.
Зараз я продовжую роботу в галузі навігації і навігаційних систем. Наша кафедра вже багато
років співпрацює з Московським фізико-технічним університетом за цим науковим
напрямком. Під моїм керівництвом двоє молодих учених вже захистили кандидатські
дисертації, а троє є пошукачами. Крім того, я викладаю студентам курси: «Теорія
управління», «Дослідження операцій», «Числові методи оптимального управління». 
Напередодні Нового року Валерій Борисович побажав всім політехнікам міцного здоров’я,
оптимізму, натхнення, невпинного розвитку і великих успіхів у досягненні поставлених цілей!


